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Finančná komisia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

ZÁPISNICA 

z 25. riadneho zasadnutia komisie finančnej, konanej dňa 8.6.2020 o 10:00 hodine 

v zasadačke Informačno-poradenského centra pre EŠIF na 1. podlaží Úradu PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa priloženej pozvánky 

K bodu 1: Predsedníčka komisie finančnej otvorila 25. zasadnutie komisie. Členovia schválili  program 

zasadnutia komisie so zmenou poradia bodov. Za overovateľa uznesenia a zápisnice bola navrhnutá 

PaedDr. Viera Leščáková  

Hlasovanie:  za    13 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 2: Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec z podielového 
vlastníctva predávajúcich –  Drotár Jozef, Zolotárová Helena, Zajaroš Michal, do výlučného 
vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

 
Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva 

predávajúcich : Drotár Jozef, Stropkov, podiel 6/12, Zolotárová Helena, Stropkov, podiel 3/8,Zajaroš 
Michal, Makovce, podiel 1/8,zapísaným v k.ú. Krušinec, a to: novovytvorený pozemok registra C KN, 
parcelné číslo 242/10, zastavaná plocha o výmere 5 m2,odčlenený geometrickým plánom č. 67-1/2019 
od pozemku registra E KN, parcelné číslo 110/205, orná pôda o výmere 7 m2, zapísaným na LV 194,  k. 
ú. Krušinec, , vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, 
úradne overeným Okresným úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-
184/2019.ťarchy: bez zápisu do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, 
za celkovú kúpnu cenu 17,20 €. (pri cene 3,44 € / m2) Všeobecná hodnota majetku je stanovená 
znaleckým posudkom č. 20-2019 zo dňa 29.10.2019,  vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, 
Hrnčiarská 3, 066 01 Humenné, znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, v súlade 
s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení vo výške 
3,44 €/m2 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť prevod nehnuteľného majetku 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje 
do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 
Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 17,20 €. (pri cene 3,44 € / m2). 
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Hlasovanie:  za :        13 

         proti :          0 

         zdržal sa :          0     

 

K bodu 3: Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec  z podielového vlastníctva 
predávajúcich –  Rojková Helena, Surgent Ján, do výlučného vlastníctva kupujúceho -  
Prešovský samosprávny kraj. 

 
Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva 

predávajúcich:Rojková Helena, Stropkov, podiel 1/2, Surgent Ján, Svidník, podiel 1/2, zapísaným v k.ú. 
Krušinec, a to: novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 242/12, zastavaná plocha 
o výmere 65 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 67-1/2019 od pozemku registra E KN, parcelné 
číslo 126/1, orná pôda o výmere 138 m2, zapísaným na LV 69 v k. ú. Krušinec, vyhotoveným Ing. 
Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným 
úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019. ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 223,60 €. 
(pri cene 3,44 € / m2) Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 20-2019 zo dňa 
29.10.2019,  vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, Hrnčiarská 3, 066 01 Humenné, znalcom z odboru 
Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení vo výške 3,44 €/m2. 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK prevod nehnuteľného majetku z podielového 
spoluvlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy 
správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 223,60 €. (pri cene 3,44 € / m2). 
 
 
Hlasovanie:  za     13     

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 4: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Krušinec z vlastníctva 
predávajúcich uvedených na LV 276 vo výške prislúchajúcej ich spoluvlastníckemu podielu do 
vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 
 
 Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z podielového 
vlastníctva  128. predávajúcich do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, 
za celkovú kúpnu cenu 5.280,40 €. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy s vlastníkom č. 106, Juraj Gojdič, 
Stropkov, zmluvné strany pristúpia okrem iného, len za splnenia podmienky, že ku dňu uzatvorenia 
kúpnej zmluvy bude z LV č. 276 exekúcia vymazaná. Všeobecná hodnota majetku je stanovená 
znaleckým posudkom č. 22-2019 zo dňa 29.10.2019,  vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, Humenné, 
znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení predstavuje 5.280,40 € (pri 
cene vo výške 3,44 €/m²)   
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Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK prevod nehnuteľného majetku z podielového 
vlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu 
– Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 
37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 5.280,40 €. 
 
Hlasovanie:  za   13 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 5: Prevod nehnuteľného majetku –pozemku v k. ú. Prešov z vlastníctva 
predávajúceho – RoTTeL Energy, s.r.o., Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský 
samosprávny kraj.  
 

 Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva 
predávajúceho – RoTTeL Energy s.r.o., 080 01 Prešov, IČO: 36 815 616, vedeného na 
LV 7529 k.ú. Prešov do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do 
správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu 
cenu 85.900,00 €.Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom 
č.6/2019 zo dňa 15.09.2019, vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, znalcom 
v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 85.880,52 € (pri cene 72,29 €/m²) 

 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK prevod nehnuteľného majetku z 
výlučného vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy s.r.o., 080 01 Prešov, IČO: 36 815 616, 
vedeného na LV 7529 k.ú. Prešov do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy 
správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 85.900,00 
€. 
 
 
Hlasovanie:  za     7 

         proti      4   

         zdržal sa      0 

 
 
K bodu 6: Nájomná zmluva s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na 
Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 
 
 Hotáry –  predložil návrh na nájomnú zmluvu medzi PSK a Evanjelickou cirkvou augsburského 

vyznania. Informoval, že z dôvodu optimalizácie stredných školy v meste Kežmarok, bolo ako 
najvhodnejšie vybraté riešenie zrekonštruovať budovu Gymnázia P.O. Hviezdoslava a 
vybudovať Školu umeleckého priemyslu v areáli Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku. 
Z dôvodu pretrvávajúcej nájomnej zmluvy je nutné zrevidovať a aktualizovať túto nájomnú 
zmluvu. V tejto súvislosti už bolo podpísane memorandum medzi Prešovským samosprávnym 
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krajom a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania, zo dňa 12.2.2020, ktoré ste už zobrali 
na vedomie.  
 
 Janiga – podotkol, že zmluva by mala byť obojstranne výhodná, nie jednostranne. Ďalej 
sa dotazoval, čo bude po 50. rokoch? 
 
 Novotný – konštatoval, že podobná zmluva je na GK 2 kde bolo prijaté memorandum. 
 
 Hrabčák – podotkol, že zmluva má presne špecifikovať úrok v percentách a valorizácia 
má byť robená jedenkrát za päť rokov. 
 
Prítomní členovia komisie berú na vedomie nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi 
Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Kežmarok a Prešovským 
samosprávnym krajom – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
s pripomienkami:  
 

• zahrnúť do zmluvy výšku zákonného úroku 
• zahrnúť do zmluvy ustanovenie, aby sa nedodržanie zmluvných podmienok 

z titulu vyššej moci nepovažovalo za porušenie zmluvy 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú predsedovi PSK rokovať o možnosti odkúpiť 
pozemok od Evanjelickej cirkvi, na ktorom sa plánuje vybudovať Škola umeleckého 
priemyslu. 
 
 Hlasovanie: za                   11    
                   proti  0 

                   zdržal sa  2 

 
K bodu 7:  Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 
projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom 
vyučovaní“. 
 
 Beneš – predložil návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na 
praktickom vyučovaní“. 
 
 Hrabčák – opakovane podotkol, že na Ú PSK absentuje stavebná komisia 
a konštatoval, že súčasťou materiálov by malo byť vyhotovené stanovisko projektanta, 
zhotoviteľa a z daných stretnutí by mal byť výstup.  
 
 Sirková – konštatovala, že v každej výzve je presne udané čo je oprávnený a čo 
neoprávnený výdavok. 
 
 Novotný – podotkol, že odborný dohľad má majetková komisia. 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov na praktickom 
vyučovaní“ – v celkovom objeme 23 696,45 EUR s DPH, z toho kapitálové výdavky za stavebné 
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práce a materiál v objeme  21 520,45  EUR     s DPH a bežné výdavky na pozíciu finančného 
manažéra v objeme 2 176,00 EUR s DPH. 
 
 
Hlasovanie: za                   13    

                   proti                   0 

                   zdržal sa            0 

 

K bodu 8: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 
projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“. 
 
 Beneš – predložil návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom 
vyučovaní“. Informoval členov komisie, že bolo potrebné postupovať pri rekonštrukcii podľa 
najnovších noriem a zariadenia ktoré boli morálne zastaralé, bolo potrebné upraviť, vymeniť. 
 
 Hrabčák – položil otázku; “Čo to znamená, že sú zariadenia morálne zastaralé?“ 
 
 Repka – odpovedal, že nevyhovujú dnešným normám a bolo potrebné ich vymeniť 
alebo opraviť, nakoľko v čase pred dvomi rokmi to bolo ešte vyhovujúce. 
 
 Kahanec – pripomienkoval, že projektant by mal byť zodpovedný za projektovú 
dokumentáciu, čo by malo byť už v zmluve. 
 
 Repka – reagoval, že nové zmluvy už obsahujú zodpovednosť projektanta. 
 
  
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na 
praktickom vyučovaní“ – stavebné práce, v celkovom objeme 42 600,67 EUR vrátane DPH. 
 
Hlasovanie: za                   12 
    

        proti        0 
 

                   zdržal sa  1 

 
K bodu 9: Návrh  na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 
projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 
vyučovaní“. 
  
 Beneš – predložil návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na 
praktickom vyučovaní“. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 
vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme  8 529,49 EUR s DPH. 
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Hlasovanie: za                     13 
 
                    proti                    0  

                    zdržal sa             0 

K bodu 10: Návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2018 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 29. 
januára 2018. 

 Hitrík – predložil návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2018 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo 
dňa 29. januára 2018.   

 Bednárová – požiadala pána Hitríka o pôvodné Uznesenie č. 3/2018 na Z PSK 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť zmenu uznesenia č. 3/2018 zo dňa 
29.01.2018. 
  
Hlasovanie: za                       13 

                    proti                      0  

                    zdržal sa               0 
 
K bodu 11: Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019. 
 
 Galajda – predložil Správu o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019. 
 
Prítomní členovia komisie berú na vedomie Správu o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019. 

 
Hlasovanie: za                       12 
 
                    proti                      0 
  
                    zdržal sa                1 
 
K bodu 12: Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty Prešovského samosprávneho 
kraja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020. 
 

Žabecký – informoval o navýšení finančných prostriedkov pre Strešné projekty 
Prešovského samosprávneho kraja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-
SR 2014 – 2020. 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť navýšenie finančných prostriedkov 
určených na prefinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov 
a spolufinancovanie nákladov na riadenie Strešných projektov Programu INTERREG V-A PL-
SR 2014-2020 z pôvodnej hodnoty 37 842,17 € na hodnotu  38 603,07 € – BV, t. j. navýšenie 
o hodnotu 760,90 € (pôvodne 30 304,89 € - BV – uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 327/2016, 
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 316/2019 navýšené na  37 842,17 € - BV). 
Navýšenie vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov 
na základe zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi Strešných 
projektov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných zálohových platieb, ktoré budú 
poskytnuté na realizáciu projektov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
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v rámci Programu INTERREG V - A PL-SK 2014-2020 z pôvodnej hodnoty 644 734,48 € na 
hodnotu 659 995,76 €, t. j. navýšenie o hodnotu 15 261,28 €. 
 
Hlasovanie: za                         13 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 
K bodu 13: Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo - 
orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 
 
 Kirkov – predložila návrh na schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre 
dopytovo - orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu 
dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“, na základe 
zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 1 
 
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 
uvedeného v bode L.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, čo predstavuje sumu maximálne 61 500,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 

Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 
uvedeného v bode L.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, čo predstavuje sumu maximálne 199 000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
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Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – I. etapa“, na základe 
zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 
uvedeného v bode L.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, čo predstavuje sumu maximálne 253 349,89 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
 
Hlasovanie: za                         13 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených v bode 
L.1, L.3 a L.5 z rozpočtu kraja. 
 
 
Hlasovanie: za                         13 

                    proti                       0  

                    zdržal sa                0 
 
K bodu 14: Účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte: „Tour VisegradWithBorders“,  
  pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu. 
 
 Kožárová – informovala o účasti Prešovského samosprávneho kraja v projekte „ Tour 
Visegrad Without Borders“, pripravovaného v rámci aktuálne výzvy Vyšehradského fondu. 
 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť  účasť Prešovského samosprávneho kraja  
v projekte: „Touristic Visegrad Without         Borders“, pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy  
Vyšehradského fondu. 
Financovanie projektových výdavkov vo výške 10 000,- Eur, následne refundovaných v plnej  
miere 100% programom. 
 
Hlasovanie: za                         13 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
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K bodu 15: Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova 
opevnených Miest. 

 
 Kožárová – informovala členov komisie o úprave spolufinancovania projektu „Recapture the 
Fortress Cities“ (Obnova opevnených Miest). 
 

    Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť úpravu spolufinancovania projektu 
„Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest), vo výške 15 % z celkových      
oprávnených    nákladov na projekt v sume do výšky 21 339,75 €. 
 
Hlasovanie: za                         13 

                    proti                      0  

                    zdržal sa                0 
 
K bodu 16: Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných 
politík v prostredí VÚC/ regionálnej územnej samosprávy. 
 
 Gavala – predložil pilotnú schému: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby 
verejných politík v prostredí VÚC/ regionálnej územnej samosprávy. 
 
 Sopoliga – položil otázku čo má byť výsledkom projektu, inštitúcia? Vyjadril svoj názor, že 
financovanie daného  projektu nie je doriešené a riešenia nesystematické. 
 
Prítomní členovia komisie berú na vedomie účasť Prešovského samosprávneho kraja ako 
partnera v národnom projekte  „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík II.“, účasť OZ PRO COMMUNIO a Kežmarskej platformy pre sociálne 
začlenenie, n. o. ako partnerov Prešovského kraja v národnom projekte „Podpora partnerstva 
a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť účasť Prešovského samosprávneho kraja 
ako partnera národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík II.“ v zmysle dôvodovej správy, zmluvu o partnerstve (v zmysle prílohy č. 1), 
memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2), podanie žiadosti o NFP „Podpora partnerstva 
a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“, spolufinancovanie projektu zo 
strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %  oprávnených výdavkov rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 000,- eur, v prípade schválenia žiadosti o NFP 
„Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ realizáciu 
žiadosti o NFP v zmysle schválenej žiadosti o NFP.  
 
 
Hlasovanie: za                         12 
                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
 
K bodu 17: Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK  k 31.3.2020. 
 
 Olekšáková – predložila členom komisie Informatívnu správu o plnení  rozpočtu PSK 
k 31.3.2020. 
 
 Hrabčák – konštatoval, že chýba porovnanie s minulým rokom. 
 
 Novotný – reagoval, že je pokles v porovnaní s minulým rokom. 
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Prítomní členovia komisie berú na vedomie Informatívnu správu rozpočtu PSK k 31.3.2020 
 
Hlasovanie: za                         11 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
K bodu 18: Úprava rozpočtu č.3/2020/PSK. 
 
  Olekšáková – informovala o Úprave rozpočtu č. 3/2020/PSK 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť úpravu rozpočtu č.3/PSK/2020. 
 
 
Hlasovanie: za                         11 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
K bodu 19: Rôzne: Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 
o nenávratný finančný prostriedok zo zdrojov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu. 
 
 Galajda – predložil členom komisie na prerokovanie schválenie spolufinancovania 
pripravených projektov pre podanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok zo zdrojov EÚ v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu. 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, 
Podbanské – Pavúčia dolina“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.7 000 000,00 € , 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci; zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; zabezpečenie finančných prostriedkov vo 
výške cca. 5 % rozpočtového 
nákladu projektu pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom 
predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia 
dolina - Križovatka s cestou II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 
€, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánomPSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
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poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
PSK; zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového 
nákladu projektu pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom 
predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, 
Križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 
7 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
PSK; zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán 
systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, 
Batizovský potok - Starý Smokovec“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 
000,00 € ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
PSK; zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového 
nákladu projektu pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom 
predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý 
Smokovec - Tatranské Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 6 000 000,00 € 
, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánomPSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci; zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 300 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania 
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prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; zabezpečenie finančných prostriedkov vo 
výške cca. 5 % rozpočtového 
nákladu projektu pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom 
predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
Hlasovanie: za                         13 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, 
Tatranské 
Matliare – Križovatka s cestou I/66“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 
€ , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
PSK; zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 
zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
Hlasovanie: za                         13 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
 
K bodu 20: Rôzne: Dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK č.6 
 
 Matejčíková – informovala o Dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
č. 6. 
 
 Olekšáková – informovala o zapracovaní požiadaviek na základe novej situácie, ktorá vznikla 
vyhlásením mimoriadneho stavu. Vysvetlila, že nájomcovia v čase krízového stavu sú v ohrození, lebo 
nemajú príjem. Prenajímateľ sa môže dohodnúť s nájomcom o znížení nájomného.  
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia  
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja tak, ako je uvedený v prílohe  
k uzneseniu KSM pri Zastupiteľstve PSK č. 25/2020 zo dňa 04.06.2020 s pripomienkami. 
 
Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
K bodu 21: Rôzne: Zmena a doplnenie uznesenia Z PSK č. 375/2019 zo dňa 09.12.2019 
k Informatívnej správe o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci iniciatívy 
Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative(CuRI) 
 
 Hitrík – predložil návrh na zmenu a doplnenie uznesenia, na základe nových skutočností. 
 
 Bednárová – požiadala Hitríka priložiť pôvodné uznesenie 
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Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK zmeniť a doplniť uznesenie Z PSK č. 375/2019 zo 
dňa 09.12.2019 k Informatívnej správe o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci 
iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI) nasledovne: 
 
v bode B 2 sa vypúšťa text: 
  
Financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti 
k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 150 000,00 
EUR za každú vybranú SOŠ uvedenú v bode A.1. 

a nahrádza sa textom upraveným v bode B2 v znení:  
 
Financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti 
k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 

1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 
v maximálnom objeme 130 000,00 EUR, 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 
EUR, 

3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce 
v maximálnom objeme 140 000,00 EUR, 

4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
v maximálnom objeme 110 000,00 EUR, 

5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v maximálnom objeme 140 000,00 EUR; 
 

zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 EUR na financovanie kompletnej projektovej 
dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre projekt SOŠ Jarmočná 108, 
Elokované pracovisko Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude Prešovský samosprávny 
kraj.  

Hlasovanie: za                         13 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 
 
K bodu 22: Záver  

Za jednotlivé body programu a návrhy uznesení hlasovali prítomní členovia komisie finančnej,  
čoho výstupom je prijatie uznesenia č. 25/FK/2020.  
 

V Prešove dňa 8.6.2020 

Za správnosť:  

                                                                             

Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                                        RNDr. Zuzana Bednárová,PhD.,v.r. 
       sekretár komisie       predsedníčka komisie finančnej  
                                                         zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
 
 
PaedDr. Viera Leščáková,v.r. 
        za overovateľa 


